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O presente regulamento refere-se à Associação Grupo de Ginástica de Vouzela e tem como objetivo 

regular e, acima de tudo, orientar a conduta de todos os intervenientes nas atividades do grupo, de forma a 

garantir a qualidade do trabalho realizado, potenciar as aprendizagens dos ginastas e garantir a boa 

representatividade da Associação, do Concelho e do País. 

 

TREINOS 

1. A zona de treino é restrita a treinadores, ginastas, dirigentes e funcionários da AGGV e/ou AEV; 

2. Não é permitido assistir a treinos. Os pais, encarregados de educação e demais acompanhantes, se 

houver necessidade, devem permanecer no átrio da escola durante o decorrer das atividades; 

3. Na zona de treino deverão utilizar apenas o calçado adequado à prática da modalidade ou 

descalços; 

4. É estritamente proibido o uso do telemóvel na zona de treino. No entanto, este poderá ser utilizado 

em casos de extrema importância ou em situações de complemento ao treino, desde que 

devidamente autorizado pelos treinadores; 

5. O material a utilizar deverá ser o seguinte: equipamento desportivo (calções, calças de fato de 

treino ou leggins, t-shirt, sweat, etc), sem partes metálicas e/ou plásticas; sabrinas. Facultativo: 

toalha para limpar o suor. 

6. De forma a combater o uso exagerado de garrafas de plástico, sugere-se que, sempre que haja 

necessidade, utilizem um cantil para a água (devidamente identificado).  

7. Para cabelos compridos, é obrigatório estarem apanhados; 

8. Os horários de treino deverão ser respeitados, em especial a hora de início dos treinos, de forma a 

rentabilizar ao máximo as planificações e a não prejudicar o trabalho dos restantes ginastas; 

9. Sempre que a preparação dos trabalhos para alguma prova / sarau assim o exija, serão agendados 

treinos extras, em dia e horário a combinar entre todos os envolvidos; 

10. Não são motivos de reposição de treinos: 

• Feriados, greves ou outras atividades que possam decorrer no ginásio; 

• Quando a AGGV se faz representar em eventos competitivos ou outros de cariz oficial e que 

por motivos do envolvimento dos treinadores nessas atividades, os mesmo não estejam 

disponíveis; 

11. Sempre que necessário, o(s) treinador(es) solicitará(ão) ao encarregado de educação a sua 

presença para transmitir / acertar qualquer informação relevante, assim como o contrário. 

Preferencialmente, este contacto deverá ocorrer fora do horário de treino; 
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12. A AGGV não se responsabiliza por quaisquer furtos que possam ocorrer no interior das instalações 

em que decorrem as atividades, pelo que aconselhamos todos os praticantes a guardar os seus 

pertences num saco que deverá ser levado para o local da respetiva aula / treino. 

 

REPRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EM PROVAS OU EVENTOS 

1. Sempre que se encontrarem em representação da AGGV, todos os ginastas deverão utilizar o 

equipamento designado para o momento específico e dentro do regulamento do evento em que a 

Associação participa. O não cumprimento implicará a não participação do ginasta; 

2. Os ginastas e/ou seus pais e encarregados de educação deverão respeitar os horários previamente 

definidos, de forma a não comprometer o normal desenrolar da atividade e/ou viagem; 

3. Os ginastas que representam a AGGV deverão ter sempre o princípio que rege a nossa atividade, 

demonstrando uma conduta de acordo com o espírito de fair play, respeito pelos adversários e 

pelos juízes, representando com o máximo de rigor, empenho e dignidade a nossa Associação; 

4. Durante as provas ou outras participações em que a AGGV esteja envolvida, são expressamente 

proibidas manifestações públicas sobre classificações atribuídas a qualquer ginasta ou depreciação 

do trabalho apresentado por outras entidades; 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

1. A AGGV poderá utilizar fotografias, ilustrações, vídeos e outras formas de imagem, captadas em 

treino, competição ou demonstrações e outras atividades em que a AGGV esteja envolvida com fins 

de informação e divulgação da Associação, em panfletos, redes sociais e página eletrónica da 

Associação. 

2. A época desportiva tem por base 10 meses, de setembro a julho. Durante esse período, não estão 

previstas interrupções. No entanto, face ao calendário escolar, poderá haver ajustes nos horários 

dos treinos; 

3. Nos casos em que se aplica, o pagamento da mensalidade deverá ser efetuado no 1.º treino do 

mês; 

4. Em caso de desistência, é obrigatório comunicar à AGGV. Não haverá lugar à devolução de verbas já 

pagas; 

5. Cada ginasta deve apresentar um atestado médico (obrigatório para ginastas de competição) ou 

um termo de responsabilidade; 

6. A inscrição em atividades organizadas pela AGGV, pressupõe o conhecimento e o cumprimento das 

suas regras de funcionamento em função das caraterísticas da modalidade e do funcionamento das 

instalações em que decorre as aulas / treinos, respeitando o Regulamento Geral da AGG. 
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